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| τμάσ.φαιρα καλείται τό αερώδες περί
βλημα, δπερ περιβάλλει κύκλωθεν τήν 
ήμετέραν οφαϊραναύτη δέ μας επιτρέπει 
την αναπνοήν, όπως μάς παρέχει καί τά 
ουσιώδη στοιχεία τής ύπάρζεώς μας.

Ό εύεργετικός αύτήν σκοπόν είναι νά 
αϊγοϊςτα δ,βτΠΡ5 έπ1 ομοιόμορφον θερμο

κρασίαν, Χ 
άνθισταμένη εις τήν ά- 
πώλειαν τής ΰπό τοΰ ή- 
λίου παρεχομένης ήμϊν 
θερμότητον.

Οί άνεμοι, ή βροχή, 
αί καταιγίδες, αΐ τρι- 
κυμίαι είσί περίεργα φαι- 
νόμενα, λαμβάνοντα τήν 
άρχήν αυτών έν τοΓς 
κόλποις αυτής. ’Εκτός δέ 
τούτων αί θαυμάσιοι φω- 
ταψιαι τών δύσεων τοΰ 
ήλιου καί αί φανταστικοί 
λάμψεις, αί φωτίζουσαι 
τάς κατεψυγμένας χώρας 
τών αρκτικών διομερι-' ΜΠΗΗ|^ΜΗ^^^^ΜΚ| 
σμάτων οφείλονται αυτή.

Έν τούτοις ή άμέλεια ^^^ΒΗΕΜΗΗ^^^^Η 
τής καλλιέργειας τής έ- 

τούτης, ήτις 
παρέχει ήμιν άνέκαθεν 
τοσαΰτα θαυμάσια φαι-

διότι
ουσα 

έπιστήμή 
δανείζεται παρ’δλων τών 

βάσεων 
καί δεύτερον, διότι 

ή ύπαρζις άέρος, ^^^^^^^^ΗΒΗ^ΗΒμ
ούσίας άοράτου καί άνα- ^^^^^^^^^ΗΗΗΗΗΗΙ 
φοΰς ήτο άγνωστος έπί ΗΗΗΗΗ^ΗΗΜΜΗ· 
πολλούς αιώναν. |___—

Ό Αριστοτέλης καί 
ό Λουκρήτιος καλώς ύ- 
πώπτευσαν, ότι ό άήρ δν 
άναπνέομεν είναι βαρύς, άλλα μόνον, μετά τά, πειρά

ματα τών Torricelli καί τοΰ Pascal έπεβεβαιώθη τούτο.
Ό 'Αριστοτέλης έν τούτοις πρώτος έπεχείρησε τήν 

πρώτην σοβαράν δοκιμήν προς έζακρίβωσιν τής ΰποθέ- 
σεως τούτης. Λαβών ασκόν τινα έζύγιζεν αυτόν, πρώτον 
κενόν καί εϊτα πεπληρωμένον άέρος, άλλα μετ’έκπλή- 
ίεως είδεν, όπ ή παρατήρησίς του δέν έπεβεβαίωσε τάς 
προβλέψεις του, διότι ό ασκός είχε πάντοτε τό αυτό βά
ρος. Έν τούτοις ή έίήγησις τοΰ φαινομένου τούτον 
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είναι άπλονοτάτη, διότι όπόταν ό ασκός έπληροϋτο άέ
ρος, έέετόπιζεν όγκον άτμοοφαίρας, ίσον τοΰ περιεχο
μένου του, καί επομένως δ,τι έκέρδιζεν άφ’ ένόν,τό έ— 
χανεν άφ’ ετέρου.

Καθ’ δλον τον μεσαίωνα ή φιλοσοφία τοΰ Άριοτο- 
τέλους «θεωρήθη ως ασφαλής οδηγός, μόνον δε κατά τό 
δεύτερον ήμιαυ τού ιγ αΐώνος έέηκριβώθη τούτο πειρα
ματικών. ,

At δοκιμαί μετά ταύτα τοΰ Otto καί τοΰ Guericke 
διά τής πνευματικής άντλίας άφήρεσαν άπάσας τάς αμ

φιβολίας καί απέδειξαν 
ΗΗ δι ’ αναμφισβήτητου κύ- 
g||g| ρους τό βάρος τοΰ άέρος. 
μ·· Προσδιωρίσθη δέ ότι τό 
|Ηη| βάρος μιας λίτρας άέρος 
ΗΚ ίσοδυναμεϊ περίπου προς 
g|ggg ι καί γρ. 3.
■Μ Ή πυκνότης τοΰ άέ- 
|gj|s ρος ποικίλλει προς τό 
■Uli ύψος τοΰ παρατηρουμέ- 
gggig νου στρώματος*  όθεν 
■Η έπειδή ,ό άήρ ουμπνκνοΰ- 
■■ ται άναλόγως τής ύφι- 
MMg σταμένης πιέσεων, ή πυ- 
ΐΙΐΐΙ κνότης αΰτοϋ βαίνει έ- 
|ggjg λαττουμένη έκ των κάτω 
■BS προς ,τά άνω. Έάν δέ 
Ha πάντα τά στρώματα τοΰ 
■| άέρος είχον την αύτήν 
^Η πυκνότητα, θά ήδυνά- 
Μ μέθα ευκόλως νά προσ-
■ διορίσωμεν τό ύψος τής 
Μ ατμόσφαιρας. Ώς γνω-
■ ρίζομεν, ό συνήθης άήρ,
■ όέπ) τής έπιφανείας τής ’ 
^■ σφαίρας λαμβανόμενος,
■ ζυγίζει περίπου χιλίας 
Μ διακοσίαε φοράν όλιγώ— 
Μ τερον τού υδραργύρου.
■ Ό Κέπλερ κατά τάς 
|Μ παρατηρήσεις, άς έποι- 
ΗΗ ήσατο, αναβιβάζει τό ύ- ' 
βΗ ψον τής ατμόσφαιραν εις 
■Η ya.ooo, οί δέ'φυσικοί

βασιζόμενοι έπι τής έκ- ·. 
τιμήσεων τής άραιώσεως 

Λ του 0£poviv πνευματική
μηχανή, δεν αποδέχονται αΰτ*ίν  κατωτέραν των 70,000 
μέτρων. Ό Mairan ύπελόγισεν αύτήν είν αοο λεύγαν, 
ό δέ Biot προσδιώρισεν ώς άνώτατον βριον a3,ooo μετρ.

Όπως ποτ*  άν ή, σήμερον άποδέχονται ώς μέσον όρον 
τοΰ ύψους τούτου 70 έως 8ο λεύγας. Εις τό ύψος δέ 
τούτο τά τελευταία στρώματα τοΰ άέρος έχουσι τοιαύ- 
την ασθενή πυκνότητα, ώστε ή επιρροή αυτών είναι μη
δαμινή-Άλλα τό ύψος τής ατμόσφαιρας ποικίλλει μετά , 
τοΰ πλάτους τής χώρας. Καί όντως, έάν ή γή διετέλει
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ακίνητος, ή άτμάοφαιρα αύτής θά ήτο οφαιρική, άλλ’ 
επειδή «τρέφεται παραούρουοα και τόν περιβάλλοντα 
ταύτην όγκον τοΰ άέρος, ή κεντρό^υξ δύναμις ιδίως γί
νεται αΐοθητή εις τόν ίοημερινόν- επεται άρα έκ τούτου 
ότι τό σχήμα τής ατμόσφαιρας είναι σφαιροειδές 
πεπλατυσμένου περί τούς πόλους.

Τό χρώμα τής άτμοσφαίρας δέν είναι άλλο ή παιδιά 
τών φωτεινών άκτίνων. Όπόταν ό ήλιος εύρίοκηται πλη · 
σίον τοΰ όριζοντος, τό στρώμα τοΰάέρος, όπερ όφείλει 
νά διέλθη τό φώς είναι πυκνοτερον ή όπόταν τό άστρον 
τούτο εύρίοκηται είς τό ζενίθ ήμών. Άφ’ έτέρου, τών ε
ρυθρών ακτινών ούαών ήττον διαθλαοτών τών τού ανώτε
ρου μέρους τού φάσματος, εννοεί τις εύκόλως τούς λαμ
προύς χρωματισμούς τής ανατολής καί τής δύσεως τοΰ 
•ήλιον, διότι αΐ κναναϊ καί ιώδεις ακτίνες αντανακλώνται 
ή άπορροφώνται ύπό τής ατμόσφαιρας.

Όπόταν τις ΰψΰται είς μέγα ύψος, ώς έν ταϊς άε- 
ροπορικαϊς άνυψώσεσι, θά παρατηρήση, ότι ό ούρανός 
έχει βαθύχρωμα χαί όχι κυανονν, ώς ήθελε πιστεύσει· 
διότι άπό τής γής ό χρωματισμός μεταβάλλεται. Εις τό 
ζενίθ φαίνεται βαθύτερος, ένώ πρός τόν ορίζοντα μάλ
λον καθαρός.

Όσον αφορά είς τάς χημικός ιδιότητας τοΰ άέρος,γνω- 
ρίζομεν ότι τό όξυγόνον καί τό άζωτον άποτελοΰοι σχε
δόν όλοκλήρως τήν γήϊνον ατμόσφαιραν (άναλ. 792 
■μέρη αζώτου πρός 2ο8 όξυγ.), καί ότι τό μέν όξυγόνον 
είναι ή βάοις τής ζωής,διότι διατηρεί τήν καΰσιν τόσον 
έν τοϊς ήμετέροις όργάνοις, όσον καί έν ταϊς έστίαις 
ήμών, τό δέ άζωτον είναι ό ρυθμιστής τής ένεργείας 
ταύτης.

Όπόταν βυθίσωμεν ζώον τι έν τώ όξυγόνω. άπας αύ
τοΰ ό οργανισμός αυθωρεί εξερεθιζόμενος άλλοιοϋται 
αμέσως, ένώ τό άζωτον μετριάζει τήν ενέργειαν ταύτην. 
Όάτμός τοΰ ύδατος σημαντικώς μεταβάλλει τήν κατά- 
οταοιν τών δύο τούτων άερίων, εύρέως ένεργών έν ταϊς 
τοπικαϊς άτμοσφαιρικαϊς άνωμαλίαις. Έλαφρόν νέφος 
άρκεϊ νά διακοψη τάς φωτεινός ακτίνας, ή δέ σκιά του 
παράγει αισθητός έν τή θερμοκρασία μεταόολάς, αϊτινες 
έκδηλοΰνται διά ρευμάτων άέρος. Ό Tyndall παρετή- 
ρησεν, ότι ό ύδατμός άφίνει ήττον εύκόλως νά διέλθη ή 
θερμότης καί τό φώς ή τό όξυγόνον καί τό άζωτον. Τά 
δύο ταΰτα αέρια διέρχονται σχεδόν άνευ κωλύματος αί 
άκτΐνες τοΰ ήλιου πλήν άσθενώς άντιτίθενται είς τήν 
άκτινόόολίαν. Ό ύδάτινος τουναντίον ατμός προόάλλει 
φραγμόν είς τήν διάόασιν τών άκτίνων καί διατηρεί 
τήν κανονικήν θερμότητα τής γής.

Ή περιεχομένη έν τώ άέρι αναλογία τοΰ ύδάτμοΰ 
είναι λίαν μεταβλητή. Αύτη δέ σχηματίζει τά νέφη, 
τάς καταιγίδας καί τήν βροχήν. 'Επειδή δέ ή θερμότης 
είναι παράγων, όστις γεννά τόν ύδατμόν, νοείται ότι 
ουτος παραγεται αναλόγως τήςέντάσεως τής θ ρμότητος 
ταύτης· καί ούτως δυάλύεται έν τή ατμόσφαιρα έν ποσό- 
τητι τοιαύτη, όσον ή θερμοκρασία είναι υψωμένη.

Έν τώ άέρι εύρίσκονται επίσης ίχνη ανθρακικού οξέος, 
άλλ’ έν έλα/ίσταις ποσότησιν (αναλ. α5 — 3ο μέρη 
πρός ιοο.οοο άέρος) μή έπηρεαζούσαις ποσώς τόν ορ
γανισμόν ήμων, καθ’όσον μαλιοτα τό αποπνεόμενου ύφ’ 
ήμών χρησιμ -.ποιονσιν, άπορρςφώντα αυτό τά φυτά.

Τό δέ όξείδιον τοΰ άνθρακος, τά άνθρακοΰχα ύδρογό- 
να άπαντώοιν ένίοτε έν μ.κρά ποσότητι έν τή ατμόσφαι
ρα, ής μολΰνονοι τήν αγνότητα.

Φ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΕΝ Tfii ΨΓΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗι ΘΕΡΜΟΤΗΤΙ

άνθρωπος ζή ' καί είς μέγα ψϋχος καί είς 
μεγάλην θερμότητα. Πάντως όμως δια
τηρεί την φυσικήν εαυτού θερμότητα, ήτις 
συνήθως είνε 37 βαθμών.

Ίνα άντέχη εις την μεγάλην θερμότητα, 
έχει έν έαυτφ μεγάλην δύναμιν φυσικήν, 
ήν ύποβοηθεΐ διά τής διάνοιας καί της επί
νοιας.

Ίνα άντέχη είς μέγα ψϋχος, ύπάρχει φυσικώς ή δύναμις 
τής αναπνοής· διά ταύτης εΐσάγεται είς τούς πνεύμονας καί 
έντεϋθεν είς τό αίμα τό οξυγόνου τοϋ άέρος διά μέσου τών λε· 
πτοτάτων μεμβρανών,τών άποτελουσών τούς άκρέμοναςτών 
πνευμόνων. Τό όξυγόνον, ερχόμενον έν έπαφή πρός τά στοι
χεία τοϋ οργανισμού, εν τφ όποίφ ύπάρχουσιν ύλαι άνθρακος 
καί ύδρογόνου, φλέγει ταύτας καί ουτω παράγεται θερμότης, 
ανθρακικόν οξύ, καί ύδωρ. Έάν όμως αί τροφαί δέν είσά— 
γωσιν είς τό αίμα ΰλας άνθρακος καί ύδρογόνου, τό όξυγόνον 
προσβάλλει τάς ΰλας τοϋ λίπους, οπερ εύρίσκεται έν τφ 
σώματι, αποσυνθέτει ταύτας καί παρέχει θερμότητα.

Τούτων ούτως έχόντων, επεται ότι δ άνθρωπος αντέχει 
είς μεγάλην θερμότητα. Διά τούτο έν ωρα θέρους γίνεται 
όλιγωτέρα ή άπορρόφησις τοϋ οξυγόνου, διότι δ άήρ είναι 
ήραιωμένος έκ τής μεγάλης θερμότητος καί είς τούς πνεύ
μονας διά τής εισπνοής εισέρχεται όλιγώτερον όξυγόνον, ένφ 
του χειμώνα έκ τοϋ ψύχους δ άήρ εινε πυκνότερος καί διά 
τής εισπνοής είσάγεται περισσότερον όξυγόνον καί παράγε— 
ται περισσότερα θερμότης.

Ή ζωική θερμότης διατηρείται πάντοτε ή αύτή, έκτος 
τών νοσηρών αίτιων, άτινα αύξάνουσι ταύτην είς τενας βαθ
μούς ή τήν έλαττοϋσιν. Ή βωμ,ατεχή

άττοφανβίας τού βώ|*«τος,δύναται  ν ’ αύξηθή ή 
νά έλαττωθή ίκ προσβολής τής θερμότητος τοϋ Ήλιου, τοϋ 
πυρός, τών θερμαντικών ποτών, τής κινήσεως τών μελών τού 
σώματος, τής συστολής καί διαστολής τών μϋών, τής τα— 
χύτητος'τής κυκλοφορίας, έξ ής γίνεται τριβή τών μορίων 
τού αίματος έπι τών άγγείων, καί έκ τών λιπαρών τροφών 
καί οινοπνευματωδών ποτών, άπερ έν υπερβολή βλάπτουσι.

Τά θερμαντικά ένδύματα δέν συντελοΰσιν είς την αΰξη— 
σιν τής έξωτερικής θερμότητος τοΰ σώματος, άλλά μόνον 
πρός διατήρησιν τής ζωικής θερμότητος, έμποδίζοντα τήν 
επαφήν τοϋ ψυχρού'άέρος μετά τής επιφάνειας τοϋ σώμα
τος. Τά δέ πολλά ενδύματα είσί μάλλον επιβλαβή οιά τό 
βάρος των καί διότι έμποδίζουσι τήν’ έλευθέραν λειτουργίαν 
τής άδηλου διαπνοής. .

Τά δέ πολύ πυκνά καί βερνικωμένα ένδύματα προφυλάτ- 
τουσι μέν τήν έπίφάνεΐαν"-τού σώματος έκ τής έπαφής τοϋ 
ψυχρού άέρος καί τήν θερμαίνουσι, βλάπτουσιν όμως τήν 
ύγιείαν, διότι έμποδίζουσι τήν έλευθέραν λειτουργίαν τής 
άδηλου διαπνοής.

Είς μεσημβρινά κλίματα καί μάλιστα εις τά ελληνικά 
συντελεί πολύ πρός τήν άντοχήν τοϋ ψύχους καί τής θερμό
τητος ή έξις τοϋ ένδύεσθαι. Διά τούτο δέον νά μη συνηθί— 
ζωμεν είς ένδύματα θερμά πλέον τοΰ δέοντος.

Γνωστόν όμως, οτι δέν δύναται πάς τις εύκόλως νά συ- 
νειθίση εις τήν άντοχήν τοϋ ψύχους ή τής θερμότητος, διότι 
αυτή συντελεΐται κατά τήν κράσιν, τήν ιδιοσυγκρασίαν καί 
τήν ηλικίαν έκάστου. Οι έ’χοντες κράσιν ϊσχυράν καί σάρκα 
πυκνήν, μελαγχροινόν δέρμα, οί αιματώδεις, οί εύθυμοι καί 
ζωηροί το πνεύμα καί οί έχοντες καλόν στόμαχον άντέχουσιν 
είς τό ψϋχος μάλλον τών άλλων, τών αδυνάτων, λεμφικών, 
αναιμικών καί μελαγχολικών. Τά νεογνά πρέπει νά ένδύων- 
ται πολύ θερμά ένδύματα, ώς καί οΐ γέροντες και οί άναρ- 
ρωνύοντες καί τρεφόμενοι δι’ ανεπαρκούς τροφής.

Η ΕΛΛΑΣ
ΤΙ ΗΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

υπό έποήτιν ιστορικήν, γεωγραφικήν, γεωλο· 
γτκήν, ποΛίτικήν και Στρατιωτικήν.

(Σ.νέχεια· ίοε προηγούμενου ψύλλον).
ετά τής υπό τών Όσμάνων άλώσεως της 
Κων)ιτόλεως (1453) έπεσε μέν τό κράτος του 
Βυζαντίου, αλλά δέν κατεστράφη τό Έλλ. 
έθνος καί ό Βυζ.'Ελληνισμός. Έπί τών έρει- 
πίωντοΰ πεσόντος. ,ΰψώθητό θρησκευτικόν'καί 
ηθικόν κράτος τής Έλλ. Εκκλησίας, διασώ- 
ζον έν έαυτφ καί δι’ ίαυτοΰ τήν εθνικήν ΰ- 
παρξιν τοΰ Ελληνισμού. Ό πολιτικός έργα-

ΜΑΡ1Α λοϊιζα τιβμός τοΰ ’Οθωμανικού κράτους καί αΐ πρός 
τά Χριστιανικά έθνη ανέκαθεν •’καθιερωμένα! 

πολλαπλοί σχέ’εις τής μωαμεθανικής θρησκείας έπέτρε- 
ψαν, ίνα ή'Ελληνική Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως κα- 
ταστή θρησκευτ£χδν άμα καί εθνικόν, έν μέρει δέ καί πολιτικόν 
κέντρον τοΰ ‘Ελληνισμού έν τφ νέφ κράτει. Ό Πατριάρχης 
ώς ανώτατος θρησκευτικός καί εθνικός αρχηγός τοΰ έθνους 
περιεβάλλετο εξουσίαν πολιτικήν, οϊαν ούδ ’ έπί Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων' άνάλογονδ’ εξουσίαν ήσκουν καί οί Μητροπο- 
λϊται έν ταϊς έπαρχίαις. Και διά τής τοιαύτης ηθικής καί 
πνευματικής δυνάμεως τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 
ώς θρησκευτικόν καί έθνικοΰ κέντρου πάντων τών έν τφ ’Ο
θωμανική κράτει ’Ορθοδόξων, τό 'Ελληνικόν έθνος διέσωσεν 
ού μόνΟν τήν εθνότητα αΰτοΰ, αλλά καί τήν πνευματικήν ηγε
μονίαν έπί πάντων τών έν τφ Όθωμανικφ κράτει ορθοδόξων 
αλλοφύλων λαών, περιλαμβανομένων τούτων πάντων ύπό τών 
Τούρκων έν τφ κοινφ όνόματι τών Ρωμαίων (Ρούμ μιλλέτ) ώς 
έκάλουν ούτοι τούς Έλληνας Ύπό τήν αιγίδα τής Εκκλη
σίας κατά τούς χρόνους τών μεγάλων εκείνων δοκιμασιών, τό 
Ελληνικόν έθνος διετήρησε ακραιφνή τήν εθνικήν συνείδησιν 
αΰτοΰ καί ανέπτυξε καί διεφώτισεν αυτήν διά τής σπουδής τών 
Ελληνικών γραμμάτων καί διά τής καθόλου 'Ελληνικής παι- 
δεύσεως. Ή δέ προϊοΰσα ανάπτυξις, ή πνευματική τοΰ έθνους 
συνδυαζομένη, ιδίως άπό τοϋ 1Ζ αίώνος, μετ' ευνοϊκών δια 
τούς Έλληνας εσωτερικών περιστάσεων τοΰ ’Οθωμανικού 
κράτους, προήγαγε καί τήν υλικήν ευημερίαν τοΰ έθνους καί 
πολιτικώς άνυψωσε τήν θέσιν αΰτοΰ, ιδίως αφ’ οΰ χρόνου ένε- 
φανίσθη ώς κραταιά δύναμις έν τή Ευρώπη ή ορθόδοξος Ρωσ- 
σία. Έξ άλλου καί ή πολεμική τοΰ έθνους αλκή διατηρηθεϊσα 
πάντοτε έν ταϊς όρειναϊς ιδίως έπαρχίαις τής κυρίας Ελλάδος 
καί διοργανωθεϊσα καί άναπτυχθεϊσα τελεσφόρως έν τφ βίφ 
τών Κλεφτών καί τών Άρματωλών, ένέπνευσεν είς τό έθνος 
φρονήματα πολεμικά καί έπέρρωσε τό εθνικόν αίσθημα καί 
έξήγειρε τήν πρός τήν έλευθερίαν αγάπην,

Ή δ’ αγάπη αύτη τής ελευθερίας ένουμένη μετά τής δι
αρκώς αναπτυσσόμενης καί φωτιζόμενης εθνικής συνειδήσεως 
καί τοΰ διαρκώς έπιρρωννυμένου έθνικοΰ φρονήματος ένέπνευσεν 
εις τό έθνος άπό τοΰ παρελθόντος ιδίως αίώνος, τήν ,,Μεγά
λην Ίδέαν“ γενικής τίνος εθνικής έξεγέρσεωςπρός άνάκτησιν 
τής απολεσθείσης πολιτικής έλευθερι'ας καί πρός αποκατάστα
σή τοΰ πεσόντος κράτους τοΰ Βυζαντίου.

Ό μέγας υπέρ ελευθερίας 'Ελληνικός αγών 1821 — 1827 
υπήρξε μέγα γεγονός έν τή ιστορία τοΰ.ΙΘ αίώνος, αποδεϊξαν 
έν ΰψίστφ βαθμφ τήν Ιστορικήν ζωτικότητα . τοΰ Έλληνι- 
κοΰέθνους καί διά τής πολιτικής αναστάσεως τοΰ έθνους 
τούτου μεταβαλόν πολιτικώς, πνευματικώς και καθόλου, 
ίστορικώς τήν δψιν τής όλης Ελληνικής Ανατολής, έπενερ- 
γήσαν δέ σπουδαίως καί έπί τάς τύχας αΰτάς τοΰ ’Οθωμανι
κού κράτους. Αλλά διά τό 'Ελληνικόν έθνος τά αποτελέσματα 
τοΰ άγώνος δέν υπήρξαν ανάλογα πρός τό μέγεθος τοΰ άγώ
νος καί τών θυσιών καί καταστροφών, ας συνεπήγαγεν ουτος. 
Τό δημιουργηθέν διά τοΰ άγώνος πολιτικόν κράτος δέν είχε τάς 
άναγκαίας δυνάμέις πρός συμπλήρωσιν τοΰ διά τοΰ άγώνος άρ- 
ξαμίνου έργου. Διά τής ίδρύσεως τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου 
τό Ελληνικόν διεσπάσθη είς δύο τμήματα, ών ή αμοιβαία καί 
δι*  αμοιβαίων σφαλμάτων αΰξανομένη ασθένεια έπέδρασε καί 
επιδρά δλεθρίως έπί τάς μελλοόσας τύχας τοΰ . 'Ελληνικού 
έθνους.

Τό έλευθερον Ελληνικόν κράτος νυν υπέρ ποτέ στερείται 

τής δυνάμεως τοΰ διαπραξαί τι.μέγα πρός έκπλήρωσιν τών 
προαιώνιων πόθων τοΰ Ελληνισμού. Τό κράτος τοΰτο εθυβι- 
άσθη ΰλικώς, χάριν τής Μεγάλης ’Ιδέας,άνευ οΰδεμιάς τελεσ
φόρου επιτυχίας, ένώ τοΰ έν Τουρκίφ Ελληνισμού ή πολιτική 
θέσις έξησθένησε μέχρις έκμηδενίσεως. Ή Κωνσταντινούπολις 
εξαφανίζεται όσημέραι πρό τών ’Αθηνών κα> όμως αί Άθήναι 
αυται ΰπό τήν Πανελλήνιον έποψιν άφίστανται νΰν ηθικώς οσον 
ούδέποτε άπό τής αρχής τής εθνικής άναγεννήσεως, τής με
γάλης εθνικής καί πνευματικής πρωτευούσης τοΰ νέου Ελλη
νισμού. Έθνη νέα άκατανόμαστα πρό ενός αίώνος, ΰπό τήν 
αιγίδα τοΰ 'Ελληνισμού καί τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας λε- 
ληθότως καί άσυνειδήτως διατηρήσαντα τήν εθνικήν αύτών ίί· 
παρξιν, άνεγεννήθησαν είς πολιτικήν ζωήν καί άνέδειξαν ζω
τικότητα πολιτικήν καί ρώμην στρατιωτικήν έπικίνδυνον είς 
τό μέλλον τοΰ 'Ελληνισμού.

Νΰν ή είς τό Βυζάντιον οδός φράσσεται ούχί ΰπό τών Τούρ
κων, άλλ' ΰπό τών τέως αγνώστων έν τή ιστορία Σλαυϊκών 
εθνοτήτων τής ’Ιλλυρικής Χερσονήσου. Ή Αλθανική φυλή, 
ή τοσαύτην δύναμιν καί ζωτικότητα παρασχοΰσα τή Ελληνική 
έθνότητι καί τοσοϋτον συντελέσασα είς τήν πολιτικήν άναγέννησιν 
τοΰ Έθνους, άφίσταται νΰν τής μετά τής Ελληνικής στενής 
ένώσεως, Ό έν Μικρά Ασία 'Ελληνισμός ήρέμα καί άθο- 
ρύόως αναπτυσσόμενος άποτελεΐ έπι τοΰ παρόντος δύναμιν α
πλώς ηθικήν, μή δυναμένην νά έπενεργήση αμέσως έπί τάς 
έν τφ προσεχεστάτφ μέλλοντι τελεσθησομένας ίσως έν τή ’Α
νατολή μεταόολάς.Ό Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός, ό άποτελών 
άλλοτε δύναμιν ιδίαν διά τό 'Ελληνικόν έθνος, δέν ΰφίσταται 
σήμερον, ενόσφ δέν συνδυάζεται μετά πολιτικών συμφερόντων. 
Καί τά πολιτικά ταΰτα συμφέροντα τής Εύρώπης έν έλαχίστφ 
μέτρφ διατελοΰσιν έν άρμονίφ πρός τό πολιτικόν μεγαλεϊον τοΰ 
Έλλ. Έθνους. Οί ιστορικοί δεσμοί, οί συνδέοντες τήν Ελλη
νικήν ’Ανατολήν πρός τό μέγα ’Ορθόδοξον κράτος τοΰ Βορρά 
έχαλαρώθησαν πρό πολλοΰ έναντιον τών συμφερόντων τοΰ 'Ελ
ληνισμού. Καί ή Ρωσσία καί τά πλεϊστα τής Εύρώπης έθνη’ 
τάς πρός τούς Χριστιανικούς λαούς τής ’Ανατολής συμπάθειας 
ρυθμίζοντα πρός τάς πολιτικός αυτών βλέψεις, άποόλέπουσι 
πρός τό νέον παρίστριον Σλαυϊκόν κράτος, ώς προς άνατέλ- 
λοντα άστέρα απέναντι τοΰ δύοντος άστέρος τοΰ 'Ελληνισμού . 
Ή Τουρκία αύτή ού μόνον διά τής υλικής έπιδόσεως, καί διά 
τής στρατιωτικής, έν μέρει δέ καί πολιτικής άναδιοργανώσεως 
καθίσταται δυσκαταγώνιστος πολέμιος, άλλά καί βλέπουσα έν τή 
Ελληνική φυλή τόν μόνον διηνεκή καί αιώνιον πολέμιον εργά
ζεται παντί τρόπφ προς ηθικήν καί πολιτικήν έξασθένωσιν αύτοΰ’ 
Ή ’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως όσημέραι εκπίπτει τοΰ πο
λιτικού μεγαλείου, ύφ’ ού περιεθλήθη άπό τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Ή δέ πολεμική αλκή τοΰ Ελληνικού έν 
ταϊς έν Εύρώπή Τουρκικαΐς έπαρχίαις καθίσταται ίση τφ μη- 
δενί. Έκ τών νήσων ή Κρήτη έξακολουθεΐ μόνη νά συνεχίζη 
τήν μεγάλην ιστορίαν τοΰ ήρωϊκοΰ άγώνος, ΰποθλεπομένη διη- 
νεκώς ΰπό ξένης καί άλλοφυλου Εύρωπαΐκής πολιτικής κατα- 
κτήσεως,ΰσ’ ης άπειλοΰνται καί άλλαι τών ΰπό τόν Σουλτάνον 
νήσων τοΰ Αιγαίου. Ή Κύπρος στενάζει ΰπό τήν ’Αγγλικήν 
κατοχήν πλέον ή όσον έστέναζεν ΰπό τόν 'Οθωμανικόν ζυγόν. 
Μόνη ελπίς καί προσδοκία τοΰ 'Ελληνισμού καί μόνη δύναμις 
τοΰ πολιτικού μεγαλείου μένει τό ελεύθερον κράτος. Καί τό 
μέρος, όπερ μέλλει νά λάβη τοΰτο έν τή εγγύτατα-άνελιχθη- 
σομένη ιστορία τής Ανατολής, θέλει ασκήσει οριστικήν ροπήν 
έπί τάς τύχας τοΰ όλου 'Ελληνισμού. Ή τύχη τοΰ 'Ελληνι
σμού κεϊται νΰν όσον ούδέποτε έν ταϊς χερσί τών κυβερνητών 
τοΰ Ελληνικού βασιλείου.

Π· Κ.«ρολίδης

ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

At ΛΕΙΪΟΠΓΙΑΙΤΟΪ AWW (MM
ΘΡΕΛΗΙΣ

Αί λειτουργίζι τοϋ οργανισμού τοϋ άνθρωπον διακρινον— 
ται είς ^νηχας καί ζωϊχά(.

Καί ^>vnxal μέν λέγονται, αί κοιναί είς τά φυτά καί είς
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τά ζφα, καί είναι θρέψι; καί γένισις· ζωϊχαί δέ αί ΐδιά- 
ζουσαι εις τά ζώα καί είναι αϊσθησις, νόησις καί έκουσία 
κίνησις. ■ · ' _

α". φρψις καλείται Το σύνολον τών λειτουργιών δι ’ών 
ό οργανισμός προσλαμβάνει τάς άναγκαίας ουσίας πρός δεα- 
τήρησιν καί αυξησιν αυτού καί άποβάλλέι τάς περιττά;. 

. —-β’. Γίιεσις δέ τό συνολον τών λειτουργιών τών σκοπού— 
σών. τήν διαιώνισιν τοΰ είδους.

Λειτουργίαι ύπαγόμίναι είς τήν θρέψιν itvat
—i ίΐέάις— 2 Άπορρόφησις.—3 Κυκλοφορία.—k’A- 

ταανοή·—5 Άφομοίωσις· ■— 6 Έκχρίσιις.
ilet/κς είναι ή λειτουργία δι ’ ής έκ τών προσλαμβανομέ- 

νων τροφών τά χρήσιμα συστατικά καθίστανται ικανά νά 
. εισέλθω.σιν είς τήν κυκλοφορίαν και νά προσληφθώσιν ύπό 

τών ιστών του οργανισμού,ίνα άποτελέσωσι συστατικά στοι · 
χεΐα αυτών.

,’Απορρόφησις είναι ή λειτουργία, δι’ ής αί πεφθεϊσαι 
θρεπτικαί ούσίαι εισέρχονται είς την κυκλοφορίαν.

Κυκλοφορία είναι ή λειτουργία, δι’ ής τό αίμα άπό 
κεντρικού οργάνου, τής καρδίας, φέρεται ιίς τά διάφορα 
μέρη τού οργανισμού καί επανέρχεται πάλιν είς τήν καρδίαν, 

’Αναπνοή είναι ή λειτουργία,δι ’ ής προσλαμβάνεται τό 
οξυγόνου καί αποδίδεται τό ανθρακικόν όξύ.

Άφομοίωσις είναι ή λειτουργία, δε’ ής τά έν τφ αϊματι 
θρεπτικά στοιχεία προσλαμβανόμενα ύπό τών, ιστών τού ορ
γανισμού, καθίστανται όμοια προ; τά συστατικά αυτών 
στοιχεία.

Εκκρίνεις είναι λειτουργίαι δι’ ών έκ τών συστατικών 
τού αΐματος δι’ ειδικών οργάνων παρασκευάζονται ούσίαι 
χρήσιμοι είς τόν οργανισμόν ή είς τήν. διαιώνισιν τού είδους 

> ή δι’ών αποβάλλονται περιττωματικαί ούσίαι τοΰ αίματος.

Α'· ΠΕΤΊΣ
Τροφαΐ. Τροφαι καλούνται αί ούσίαι, αί άναγκάΐαε τφ 

όργανισμφ προς διατήρηση» και αυξησιν αύτοϋ. 'Επομένως at 
τροφαι πρέπει νά περιέχωσι πάσας τάς ουσίας, έξ ών συνί
σταται ό οργανισμός, πάσας τάς ουσίας τάς καταστρεφομέ- 
να; διά τών λειτουργιών τοΰ οργανισμού.

Αύται είσίν. 1 ανόργανοι, άνήκουσαι είς τήν άν'όργανον 
φύσιν: ύδωρ, σίδηρος καί ορυκτά άλατα (κυρίως τό μαγειρι
κόν άλας).

2 Όργανικαί ούσίαι..
Άζωτοϋχοι ούσίαι (ή τετραδικαί) συνιστάμεναι ΐξ οξυ

γόνου, ' υδρογόνου, αζώτου καί άνθρακο; (λεύκωμα ώού, 
τυρίνη, ί'-ική, μυίνη, όσπριϊνη κτλ.)'

. β’.Τριαδικαί ή άναζωτοϋχοι,ένέχουσαι τά ανωτέρω στοι
χεία πλην τού άζωτου καί ύποδιοαρούμεναι είς υδρογονοάν— 
θρακας (. άμυλον, σάκχαρον, οινόπνευμα ) καί λιπαρά; 
ουσίας, (έλαια, λίπη, βούτυρον).

Αί ανωτέρω θρεπτικαί ούσίαι . λχμβάνοϋσι διάφορον-κατά- 
ποσόν μέρος είς τάς τροφάς, , άς διαθέτομιν διά τόν οργα
νισμόν- όλίγαι δέ τούτων ένέχουσαι .πάντα τά συστατικά, τά 
άπαιτούμενα διά τόν οργανισμόν, καλούνται τέλειαι τροφαΐ.. 
Τοιαύται φυσικαί μέν είναι τό γάλα, τά ώά, τεχνηταί 
δέ ή σοκολάτα. ■ -

Ούσίαι τίνές περιορίζουσι τάς καύσεις τοΰ οργανισμού, χω
ρίς νά λαμβάνωσι ρλρο; είς τήν σύστασιν καί τάς λειτουρ
γίας αύτοϋ, είσερχόμενχι δέ είς τήν κυκλοφορίαν έξέρχονται 
ουσιωδώ; αναλλοίωτοι έκ τοΰ οργανισμού. Τοιαύται, χαλαό— 
μεναι Λιχαμορίροε, είσί τό οινόπνευμα, τό'τείον, ό καφές, τό 

' κοκά'. ι
Φαιτόμε?» της ai^tew. Τά φαινόμενα τής πέψεως είσι 

χημικά καί μηχανικά. Καί χημεκά μέν φαινόμενα λέγον
ται αί δράσει; τών διαφόρων υγρών τού πεπτικού σωλήνος 
έπί τών τροφών, ίνα αύται καταστώσι άπορροφήσιμοι και 
αφομοιώσιμοι· μηχανικά δέ αί λειτουργίαι,δι'ών αί προσα- 
γόμέναι θρεπτικαί ούσίαι,λειοτριβούμεναι έν τφ στόμκτι, φέ
ρονταν κατά μήκος του πεπτικού σωλήνος, ΐνα τά μέν 

χρήσιμααύτών στοιχεία άφοΰ πέφθώσιν άπορροφηθώσι,τά δέ 
περιττά άποβΧήθώσϊ.

Α . Χημικά φαινόμενα ΐί^ς πίψβως.
Τά ύγρά τά άπεργαζόμενα τήν πέψιν τών τροφών είσίν*
1. Ό σίελος, 2 το γαστρικόν ύγρόν, 3 τό παγκρεαπι- 

κόν, 4 τό ίντερικόν ύγρόν.
1. Ό σίελος είναι μίγμα τών εκκρίσεων, τών έν τφ 

στόματι σιελογόνων αδένων καί ίδίφ τριών ζευγών μεγάλων 
αδένων· τών ύπογενείων, ύπογλωσσίων καί παρωτίδων,

Ό σΐίλος είναι άλκαλικός, μικρόν πυκνότερος τοΰ ζζκ~ 
τος, ενέχει δέ «δικόν ζύμωτρον την Λΐύαλίκηκ, - Ουσίαν 
άζωτούχον, ε’χουσαν την ιδιότητα νά μεταβάλλη τό άμυ— 
λον (τών μη ωμών ουσιών) εις δεξτρίτην και ,ταύτην είς 
γλυκοσάκχαρον. Ή τοιαύτη δράσις άρξαμένη (ν τφ στό— 
μάτι, εξακολουθεί έν τφ στομάχφ καί έν τοι; έντέροις.

Το γαστριΚοκ ύγρότ έκκρινόμενον ύπό τών πεψινογόνων 
αδένων τοΰ στομάχου είναι ξυστόν άχρουν, διαφανές, όσμης 
οξείας καί ένέχει ενεργούς ουσίας την ζύμωτρον
διαλυτόν, καί υδροχλωρικόν όζέ. Δρ? αποκλειστικό; έπί 
τών άζωτοόχων ουσιών, ά; μεταβάλλει it; πεπτώνας, ου
σίας άζωτούχους, αϊτινις διακρίνονται τών άλλων άζωτού- 
χων ουσιών φ; λίαν διαλυταί εις τό ύδωρ ώς μη κατακρη— 
μνιζόμεναρ διά τής θερμότητες, τών οξέων και τών αλκα
λίων και ότι είσαγόμεναι εί; την κυκλοφορίαν άφομοιοϋνται 
καί επομένως δεν ανευρίσκονται εις τάς έκκρίσεις.

Τό παγχρεατικόν ύγρόν έκκρινόμενον ύπο τοΰ παγκρέατο; 
καί χυνόμενον ιί; τό δωδεκαδάκτυλου έντερου είναι ρευστόν 
άχρουν, διαφανές, ιξώδες, σχεδόν άοσμου, ασθενώ; άλμυρόν, 
ισχυρώ; αλκαλικόν, ενέχει δέ τρία ειδικά ζύμωτρα την τρυ- 
jWrj/r, πιπτωνιστικήν τών άζωτούχών ουσιών,τήν άμυλο- 
ψίνην, σακχαροποιητ'ικήν τών αμυλωδών ουσιών καί αυτών 
τών ωμών· τήν σζεαψίνην γαλακτωματοποισύσαν τάς λι
παρά; ουσίας καί άποσυνθέτουσαν αυτά; ιίς γλυκερίνην καί 
λιπαρά οξέα, άποτελοϋντα μετά τών βάσεων διαλυτούς 
σάπωνας.

To ίνττρικόν υγρόν συμπληροϊ τήν χημικήν δράσιν τήν 
έπί τών αμυλωδών ουσιών,αμφίβολον δέ άν δρ^ έπι τών άλ
λων ουσιών.

Ή χολή εκκρίνιται ύπό τοΰ ήπατος, ώς καί ή γλυ
κογόνο; ουσία, άλλ’ένφ.αυτη φέρεται εί; τήν κυκλοφορίαν, 
ή χολή χύνεται εις τον ίντερικόν σωλήνα. Ή χολή είναι κί
τρινη, άοσμο;, γεΰσεως γλυκαζούσης, εϊτα πικράς, άντι- 
δράσεως ούδετέρας ή ασθενώ; αλκαλικής,’Επί 100 μερών 
συνίσταται άπό 85,ύδωρ καί 15 στερεά στοιχεία, έξών 
8 άλατα καί χολικά οξέα.

4 Χολοστέαρίνη, θεωρούμενη ώ; προϊόν τής άποσυνθέσεω; 
τής νευρικής ουσίας.

2 Χολοχρωστική ή χολοερυθρίνη, προϊόν τής άποσυνθε- 
σεως τής. αιμοσφαιρίνης τών έρυθρών αιμοσφαιρίων.

1 Όρυκτά άλατα (ταυροχολικόν καί γλυκοχολικόν νά— 
τριον, προκύπτοντα άρχικώς έκ χολαλικοϋ όξέος καί ταυρί— 
νης ή γλυκοκόλλης).

. Ή έκκρισις τής χολή; είναι συνεχής, άλλα άλλοτε μεί— 
ζων, άλλοτε έλάσσων,

Ή χημική αυτής δράσις έπί τών Θρεπτικών ουσιών είναι 
λίαν αμφίβολος, καθόσον μάλιστα χύνεται εις τό δωδεκαδά
κτυλου εντιρον μετά τήν διόδου τών τροφών.

Βέβαιαι αυτής δράσεις είσίν*
1. ’Αποβάλλει περιττωματικάς ουσίας τοΰ αίματος, 

τήν χολοστεαρίνήν και τήν χολοχρωστικήν.
2. Παρακωλύει τήν σηπτικήν ζύμωσιν έν τοις έντέροις.
3. Έκκαθαίρει τό έντερου, διευκολύνουσα τήν άπόπτω- 

σιν τού’(φθαρμένου επιθηλίου.
Έν τοις έντέροις ή χολή αποσυντίθεται. Και ή μέν χο— 

λοστιαρίνη καί μέρος τής χολοχρωστικής («ανευρίσκονται είς 
τά κόπρανα· ή δέ λοιπή χολοχρωστική μετατρέπεται tt?

ούροχολίνην (urobiline) ήτις αποβάλλεται διά τών ουρών,' 

£

ώς καί ή ταυρίνη, εισερχόμενη είς τήν κυκλοφορίαν.

Β’. Μι^χανεκά φχενομ.βν« τής
Ταϋτα τελούνται τή ένιργείφ τών μυϊκών συστολών του

πεπτικού σωλήνος. Αύται καθ ’ άπαν σχεδόν τό μήκος αυ
τού οφείλονται <ίς λείας μυϊκά; ινας, μή ύποκειμένας τή 
βουλήσει· μόνον δέ κατά τά περατα αυτού ύπάρχουσαι μυί— 
καί συσκευαί (κ στρωτών ΐνών, ύπήκουσαι τη βουλήσει.

Μασηοις. Τΐ λειτουργία ταύτης αί εις τό στόμα είσα- 
χθεισαι τροφαΐ λιιοτριβούνται, ούτω δέ εύχερώ; καί ένδότατα 
εμποτίζονται ύπό τών ειδικών ύγρών αύτοϋ, τών άπεργα— 
ζομένων τήν πέψιν. ,

Άμεσον δργανον τής μασήσεως είναι οί όδόντε.ς, έξ ών οί 
μέν τομείς καί κυνόδοντες κατατεμνουσι τάς τροφάς, οί δέ 
τραπεζΐται λειοτριβούσιν αΰτάς. Λειτουργούσε δέ οί όδόντες 
διά τών καθέτων καί πλαγίων κινήσεων τής κάτω σιαγόνος 
(γινομένων ίδίςρ τη ένιργείΐ}; τών μασητήρων μυών). Δρ^Ι δέ 
αυτή ώ; μοχλός, έχων ΰπομόχλιον μέν τάς αρθρώσεις τών 
κονδύλων, δύναμιν δέ -τάς συστολάς τών .μασητήρων καί 
άντίστασιν τάς· τροφάς. . ,-

Τό έργον τής μασήσιως έπιβοηθοϋσιν αί παρειαί καί ίδίφ 
ή γλώσσα φέρουσαι τάς, τροφάς προ; τούς όδόντάς.

Κατάποσις είναι ή λειτουργία δι ’ ής αί τροφαΐ φέρονται, 
άπο τού στόματος εί; τον στόμαχον, διερχόμεναι τόν στομα- 
τοφαρυγγικόν ισθμόν,τόν φάρυγγα καί τον οισοφάγον. Αύτη 
τελείται είς τρεΐ; χρόνους.

Ι, Ό βλωμό; τών σιτίων φθάνει είς τόν ισθμόν,ωθούμενος 
ύπό τη; γλώσσης καί πιεζόμενο; κατά τοΰ ύπερωΐου ιστίου.

'2. Ό βλωμός διέρχεται τόν φάρυγγα. Ούτο; άνυψούμενος 
συλλαμβάνει τόν προβάλλοντα αΰτφ βλωμόν καί διά διαδο-. 
χικών κυκλικών συσπάσεων φέρει αύτον είς τόν οισοφάγον.

α'. Ή άνοδος τών τροφών είς την ^ΐνα παρακωλύεται 
κλεισμένου τού ρινοφαρυγγικού ισθμού διά τής συσπάσίω; τών 
μυών τών οπισθίων σκελών τού υπερωίου ιστίου.

β'. Ή είσοδος τών τροφών είς τόν λάρυγγα παρακω
λύεται κλειόμενου τοΰ ανώτερου στομίου τού λάρυγγος διά 
τής καταπτώσεω; τής έπιγλωττίδος, άνιρχομένου άμα τού 
λάρυγγος πρός τήν βάσιν τής γλώσσης. . .

3. Κατά τόν τρίτον χρόνον ό βλωμός διατρέχει τόν οι
σοφάγον τη ένεργείφ κυκλοτερών μυϊκών ίνών, αίτινες ώθοϋ- 
σιν αυτόν έκ τών άνω πρός τά κάτω, καί τών έπιμήκων 
αϊτινες άνυψούσι πρός αυτόν τήν μοίραν τού οισοφάγου, ή— 
τις οφείλει νά δεχθή τήν τροφήν.

Ό βλωμός φθάς είς.την καρδίαν τού στομάχου,σταματά 
εκεί έπί βραχύ (5 έ'ως 29 δευτερόλεπτα), δπερ θεωρητέον 

■ώς 4ος χρόνο; τής καταποσεως.
2. Αί τροφοί er στομάχφ. Άφικνούμεναι αί τρο- 

φαί είς τόν στόμαχον; προκαλοϋσι δι ■ άντακλαστικής ενέρ
γειας τών νευρικών ίνών αυτού (πνευμογαστρικόν νεύρον) τήν 
συστολήν τών μυϊκών αΰτοϋ ίνών. Ούτως («έρχονται πι— 
ρισταλτικαί.κινήσεις,δι’ών αί τροφαΐ έρχονται είς έγγυτά-

: την (παφήν πρός τό έν τΰ> στομάχφ ίκκρινόμενον γαστρι
κόν ύγρόν.

Ή διατριβή τών τροφών έντφ στομάχφ είναι μακροτέρα 
ή βραχύτερα, καθ’ όσον όφείλουσι νά. έπεξεργασθώσιν έν 
αΰτφ (ούσίαι άζωτοϋχοι) ή οΰ καί καθ ’ όσον είναι ευ— 

• κατέργαστοι ή ου. Κατά τό διάστημα τούτο τό πυλωρικόν 
-ήτοι τό πρός τά έντερα στόμιον Τού. στομάχου μένει κε- 
κλεισμενον , άνοϊγον μόνον κατά διαλείμματα, άφοί) δέ αί 
τροφαΐ πολλάκις (νεχθώσι κατά μήκος, τοΰ στομάχου διά 
τών περισταλτικών αυτού κινήσεων, συμπληρουμένης τής 
■στομαχικής πέψεως, διέρχονται τό πυλωρικόν στόμιον καί 

ήμεταβαίνουσιν εί; τό δωδεκαδάκτυλου.
3. Αι τροφοί ir τω λίπτφ srripa. Αί περισταλτικαί κι- 

■ -νήσέις τών έντερων προάγουσι τον (κ τών τρόφών άποτιλε-
σθέντα έντφ στομάχφ χυμόν άπό τοΰ δωδεκαδακτύλου εν

τέρου πρός τήν είλεοτυφλικήν βαλβίδα τήν κατά Το τέρμα 
τών λεπτών έντερων,ήτις ευχερή παρέχει αΰτφ διόδον, άλλά 
παρακωλύει την παλινδρόμησιν αύτοϋ.

Ή πορεία τών θρεπτικών ουσιών διά τοΰ λεπτού έντερου 
είναι διαλείπουσα καί ένίοτε έπέχεται.Είναι ταχυτέρα έν τφ 
δωδικαδακτύλφ έντέρφ καί τή νήστει, ήτοι είς τό άνώτιρον 
μέρος τών λεπτών έντερων· βραδύτερα δέ έν τφ εΐλίώ· οΰτω; 
ή διά τού έντερου διάϋασις διαρκιϊ 2—3 ώρας, δ δέ χρόνος . 
ούτο; διευκολύνει τήν δράσιν τών πεπτικών ύγρών' ίπί τών. 
τροφών καί την άπορρόφησιν αύτών.

Παχύ irTtpor. Αύτόθι ή πέψις καί ή άπορρόφησις είναι 
λίαν περιωρισμίναι πιρατωθεΐσαι σχεδόν δλοσχιρώ; έντφ 
λεπτφ έντέρφ· χρησιμεύει δέ■ τό παχύ έντίρον κυρίως εις 
προσωρινήν άποταμίευσιν καί άπώθησιν άπό τού οργανισμού 
τών απορριμμάτων τής πέψεως.

Διά τών περισταλτικών. κινήσεων τών μυϊκών ίνών αί (ν 
τφ παχει έντέρφ ούσίαι φέρονται βραδέως κατά μήκος αυ
τού και συλλέγονται ώ; δλοσχερώς περιττωματικαί ούσίαι 
έν τφ άπηυθυσμίνφ, όπου έήικα ,ζυμώσεων λαμβώνουσι τήν 
ειδικήν αύτών σύστασιν, άχρι τή; σ'τιγμής.καθ ’ ήν ή μεγά
λη αύτών συσσώρευσις έπιφέρουσα πίεσιν έπί τοΰ σφιγκτήρος 
τοΰ άπηυθυσμένου προκαλεΐ τό. αίσθημα τής άνάγκης τής 
αποβολή; αυτών. Ή αποβολή τών περιττωματικών ού- 
σιών γίνεται είτε έκουσία ένδόσει τοΰ σφιγκτήρος, ύπείκον-. 
το; τα βουλήσει, είτε άκουσία χαλάσει αΰτοϋ ή ύπερμέτρφ 
πιέσει τών περιττωμάτων. ·χ.·.·

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

EAISABST

ν τή ζωή ύπάρχουσι θλίψεις,&ς ό χρό
νος δέν δυναται νά εξάλειψη καί άς μά
λιστα τά έτη έν τη άπαθεΐ και σκληρά 
αύτών εξελίξει αύξάνουσιν έπί μάλλον. Και 
έκ τών θλίψεων τούτων τήν πρώτην θέσιν 
κατεχεϊ ή απώλεια προσφιλούς ύπάρξεως, 
προξενςύσης αισθητήν τήν ανάγκην τής 
μετ ’αύτής αείποτε συνδιατρίψεως,καί ήτις 

έξαίφνης ήρπάσθη άφ*  ημών άγρίώς, άφηρέθη έκ τών σπλάγ
χνων μας διά παντός και φαίνεται καταβιβαζομένη έν τφ 
τάφφ, μέ τήν απελπιστικήν βεβαιότητα, ότι δέν θά θεαθή 
πλέον, ποτέ πλέον. Καί τότε τά χείλη ψιθυρίζουσι τάς φο
βερά; (ρωτήσεις, τάς παλαιά; ώς δ κόσμος, αίτινες ουδίγ· 
ποτέ εσχον άπάντησιν, ούτε ύπό τής άδολου πίστεως, ήτις 
τά πάντα φιλοφρονώ; υποδέχεται καί οΰδέν θέλ«νά έξηγη- . 
θή, ούτε ύπό τής σοβαρά; επιστήμης, ήτις θραύει τά όπλα 
κατά τών άνεξιχνιάστων μυστηρίων : ψιθυρίζουσϊ τάς φοβε
ρά;(ρωτήσεις : .

Τί εϊνε ό θάνατος ; διατί ό θάνατο; ; μετά τόν θάνατον 
τί έστί ;

. Οΰδεμία φωνή έρχεται νά διάκόψή τήν τρομώδη σιγήν, 
ήτιι περιβάλλει τάς εναγώνιους (ρωτήσεις, ούδεμία φωνή, 
ήτις νά ουνηθη νά κατευνάση τήν θλιψιν, ή νά (παυξήση ■ 
την άεςόγνωσιν.,Ούδέν : Άλλ’ ή βλ,ασφημία ή ΐξερχομένη 
έκ τού στόματος θνήσκει εν τη άλαλίιζ, ήτις μάς περιστοι
χίζει και ή κατά .τού νόμου τής φυσεως αποστασία ήττήθη 
ύπ’αύτοϋ τούτου τού νόμου, τοΰ άπηνούς τι καί είμαρμένου.

Καί ό θάνατος πολλάκις έχει τελεία; σκληρότητας· ευα
ρεστείται νά δράττηται ημάς, όταν μετά πλείονος ένθουσια· 
σμού, μετά περισσότερα; γλυκύτητο; μειδιώμιν είς τήν ζωήν 
καί τά θέλγητρά της, όταν έν ήμϊν άύτοΐ; αίσθανώμιθα τό 
νεανικόν αίμα νά πάλλη καί νά γίνηται θερμότερον είς τάς 
αρτηρίας, όπόταν ;τά εϊκοσιν Ττη μάς φαίνεται, ότι μάς κα- /' 
θιστώσι κυρίους τού κόσμου,

Τότε ό θάνατος μάς παρατηρεί, μάς θωπεύει μέ το βλ έμ
μα, δπερ εξέρχεται έξ οφθαλμού άνευ κόρης, και εϊτα έκ- ;
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τείνει τκζ Οστεώδεις χεΐρας του καί γινόμεθα θύματα αύτοΰ. 
—Είνε εν βήμα ταχύ, γινόμενον συχνάκις,’.χωρίς νά τό 
γνωρίζωμεν, έν ώ ο οίνος αφρίζει είς τούς κάλυκας καί οί 
χοροί περιπλέκονται σκοτοοινιώντις, καί εν μειδίαμα ωραίων 
•πραγμάτων μάς ανακουφίζει πέρεξ, καί -ή εορτή της ζωής 
εύρίσκεται εις τήν μεγαλοπρέπειάν της. Το πάν τοΰτο εινε 
ύπερμετρως σκληρόν, εινε ή θηριωδέστερα ειρωνεία, ήν δύνα- 
ται νά έχη ή Φύσις καί ήτις ύπηγόρευσιν είς τον ποιητην 
τούς στοίχους :

« Σήμερον ή ζωή,—αύριον τό χώμα,
« ώ πνεύμα μας άθάνατον,—ω κονιώδεί σώμα. β
“Αλλοτε τούταντίον δ θάνατος μεταχειρίζεται τάς έπιβόύ- 

λους, διαβολικά; τέχνας του. ’Εμφανίζεται ωραιότατος καί 
θελκτικός, ώς μία.καλή γόησσα, ήτις θέλει νά έλευθερώση 
ημάς άπό μίαν μαγγανίαν, μάς δεικνύει μέ λόγους παραδό
ξους καί απατηλού;, πόσον εινε δυσειδής δ κόσμος, έν τφ 
δποίω ζώμεν, μάς λέγει οτι δέν εινε άλλο, εί μή μία δδός 
πολύ μακρά, όπως άφιχθώμεν είς τήν αΐφνίαν όλβιότητα, 

/είς τήν ειρήνην τής ψυχής και τής καρδίας, οτι αύτήν τήν 
δδόν δυνάμεθα νά τήν έπιβραχύνωμεν, ότι πέραν εκεί, υπάρ
χει άλλος κόσμος, όλος ώραΐος, πλήρης μειδιαμάτων κμί 
άγαλλιάσεως, μάς. πείθει, μάς άνυψοΐ, μάς θέλγει, έως δτου 

,ήμεις ώθισθέντες άσπλάγχνως πρός αυτόν, ζητήσωμεν νά 
συντομεύσωμεν τήν δδόν μέ ολίγον βάρος είς τήν καρδίαν 
καί ριφθώμεν πεποθηκότες ειρήνην είς τάς άγκάλας αυτού.

Ούτως δ θάνατος θριαμβεύει, πάντοτε. Καί τί ύπολείπε- 
ται είς τούς επιζώντας, όπόταν ή προσφιλέστερα ΰπαρξις 
ουτω σκληρώς κλαπή ;

Παραμένει μόνον ή παραμυθία τοϋ νά δειχθώσι γενναίοι, 
άφίνοντες έλευθέραν άνακούφισιν είς τά δάκρυα, άτινα ώίρε- 
λοΰσι τόσον τόν πόνον, νά δειχθώσι γενναίοι καί νά έξακο- 
λουθήσωσι τόν άγώνα διά τήν ζωήν, γενναίοι είς τήν υπερ
βολικήν των δυστυχίαν, ήσυχοι καί πραεΐς, ένθυμούμενοι τήν 
υπαρξιν, τήν όποιαν άπώλεσαν, ήσυχοι καί πραεΐς έν τή 
μνήμη αυτής, ζώντες μέ αναμνήσεις, αιτινες είσί μία γλυ I 
κεΐα θρησκεία, ζώντες με αύτάς, άς νά περιποιώνται καί νά 
σέβωνται.

Αύτη εινε μία ευσεβής αποστολή, ήτις δύναται νά δώση 
μίαν μεγάλην παρηγοριάν, ήτις δύναταε είσέτι έν τινι στιγ
μή νά πάμη ήμάς νά μειδιώμεν καί νά έλπίζωμεν.

Τούτο, σήμερον ήμεΐς λέγομεν είς εκείνους έκ τών ανα
γνωστών μ.ας, οΐτινες πάσχουσι καί κλαίουσι : τοΰτο μό
νον: «ζήτε μέ τάς αναμνήσεις τής προσφιλούς άπολεσθείσης 
ύπάρξεως και θά ευρητε εν αύταΐς τήν γλυκυτέραν καί ά- 
γνοτέραν παραμυθίαν είς τήν αγωνίαν σάς».

Καί τοΰτο άρκεΐ, διότι ή ψυχή μελαγχολεί και μετά 
τής ψυχής δ κάλαμ.ος..................................... ...

(Κ ατά τό ιταλικόν). I
«Αειφι. ΧκΑηβαννώτης.

Ο ΠΑΓΑΝΙΝΗΣ
Είναι προσφυιλς καί έξοχος ή ύπό τον Γκαϊτε 

τών γχγάλω-ν άντρων είς λαμπάδας, 
αίτινες καιόμεναι καί κατατηκόμεναι φωτίζουσι τόν 
κόσμον-

Είναι άκόμη αληθές, ότι όλοι οί μεγάλοι άνδρες 
ύηήρξαν κατά τό μάλλον καί ήττον δυστυχείς, 
παραγνωριζόμενοι έν τφ βίφ αύτών, τιμώμενοι δέ 
πάντοτε καί μετά θάνατον. Άλλ ’ όχι μόνον τοΰτο. 
Πρόκειται Λδη ν’ άποδείξωμεν διά τοΰ παραδείγ
ματος τον Παγανίνη, δτι καρπός της συμφοράς, 
τών στερήσεων, τής δυστυχίας είναι πολλάκις ή 
μεγαλοφνΐα καί Α δόξα. Τοιαΰτα παραδείγματα 
έχομεν καί άλλα, ώς τοΰ Τάσου,ψιάλλοντος έν 
λακαΐς,τοϋ Δάντον έν έξορία, τονί ιλόέρτη έν κλημ 

νοσοκομείου συνθέτοντος τό άριστοΰργημά του, τό 
κιίκνειόν τον ασμακ.λ.π.

Ό Παγανίνης, ό άναδειχθείς ό κορυφαίος τών 
βιολιστών, τοΰ όποίον τήν έν τή τέχνη ιδιοφυίαν 
ο-ύδείς ποτέ ΰπερέβαλεν, ΰπέφερε τάς πικρότερος 
στερήσεις κατά τό καλλιτεχνικόν αΰτοΰ στάδιον.

ΠΑΓΑΝΙΝΗΣ
Καταδιωκόμενος ύπό τών πολυαρίθμων αύτοΰ δα
νειστών καί τοΰ ταλάντου αΰτοΰ άμφισβητουμένου 
ύπό φθονερών αντιπάλων, κατάντησε τέλος μίαν 
ήμέραν είς τήν έσχάτην άθλιότητα. διότι συλλη- 
φθείς κατόπιν αγωγής τών δανειστών τον έρρίφθη 
είς τάς φνλακάς.

Χάρις όμως είς τήν εύμένειαν τοΰ διενθυντον 
τών φυλακών, έν αίς εύρίσκετο ό Παγανίνης, τώ 
έδόθη,ή άδεια νά ζητήση άπό ένα γνώριμόν του 
όργανοποιόν έν βιολίον. όστις και συγκατετέθη νά 
τώ δανείσιΐ έν τοίοΰτον. Δυστυχώς τό βιολίον, τό 
όποιον άπεδόθη είς τόν Παγανίνην είχε μίαν καί, 
μόνην χορδήν, τήν τετάρτην κ' έντοΰτοις διά τοΰ 
άτελονς έκείνου δργάνου ό Παγανίνης συνέθεσε 
τάς θανμασίας ποικιλίας (variations) τών ’Λποπρ/ω» 
τϊι$ Βενετία?, τεμάχιον δνσκολώτατον είς τήν έκτέ- 
λεσιν, τό όποιον καί οί πλέον τέλειοι βιολισταί 
διστάζουσι σήμερον ακόμη ν' άντιμετοίπίσωσιν.

"Χ.

ΛΑΪΚΑ) ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Δυστυχώς άπό τάς προγνώσεις τών αστεροσκοπείων δέν 
μανθάνει τις πάντοτε τήν αλήθειαν, τά δέ βαρόμετρά δέν 
«ναι τής συνήθους ήμών χρήσιως αντικείμενα. Διά τούτα 
πρέπει νά παρακολουθώμεν αυτήν τήν φύσιν, ήτις προενόησε 
νά παρέχη ασφαλή τεκμήρια τής κκταστάσεως τοϋ καιρού' 
πολλοί οέ παρατηρηταί αύτής κατήρτισαν . ήοη έκ τών 
φαινομένων τούτων βαρόμετρου αρκούντως άσφαλες και μάλ
λον ιΰχρηστον.

’Εάν θελήση νά παρκτηρήση τις τά άνθη, τά έντομα, 
τά πτηνά κτλ. θά μανθάνη ασφαλώς τάς κυριωτερας μετε-
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■ωρολογικάς μιταβολάς, το.υτέστιν ■ θά προγινώσκη, έάν θά ' 
βρέξη, έάν θά ήναι καλός δ καιρός ή κακός κτλ.

Μεταξύ τών πολλών καί διαφόρων παρατηρήσεων, παρα.- 
τίθεμεν ώδε τάς ακολούθους.

Θά έπακολουθήση βροχή:
Έάν ό μίσχος του τριφύλλου ύψώται.
Έάν οί σκωληκες έξερχωνίαι πολυπληθείς έκ τής γής.
Έάν τά πτηνά τής αυλής κτυπώσι τάς πτέρυγάς των 

καί κυλΐωνται έντός τής κόνεως. .
Έάν τά άρνία καί αί αιγε; πηδώσιν.
Έάν αί μϊλισσαι δέν άπομάκρύνωνται τών κυψελών.
Έάν αί χελιδόνες ΐπτανται γοργαί, πλήσιάζουσαι τό 

έ’δαφος-
Θά έπακολουθήση δέ ώραΐος καιρός-,
Έάν αί νυχτερίδες πολυάριθμοι ίπτανται. '
Έάν αί μικραί μυϊαι καί αί κνΐπες συγκεντροϋνται περί 

την δύσιν τοΰ ήλιου καί σχηματίζωσι μεγάλης στήλας·.
Έν πάση περιστάσει όμως -ή.καλή ήμερα άπό τό-πρωι 

φαίνεται.·:
'ίΛ -Φόβρν-.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

2,941
7,058

3,628
6,371

ΆποτίΑταμα προβθίσεως πρί> τής χάτα6ίβεως 
των ,&ριΰμώτ. ·

Ποιον τό άθροισμα ' εξ όμάδων. αριθμών, έκ τεσσάρων 
ψηφίων άποτελουμίνων εκάστης, πρό τής γνωστοποιήσεως 
αύτών ; . ’

Γράψετε έπί τεμάχίού χάρτου τόν αριθμόν 29,997, δι
πλώσατε αΰτον καί παραδώσατε είς τενα νά φυλάξη τόν 
αριθμόν, προλέγοντες, οτι ούτος έσεται τό άθροισμα τών 
εξ ομάδων. .

Μετά τοΰτο πκρακαλεσατβ τινά νά γράψ^ έπι τεμαχίου 
χάρτου τέσσαρα ψηφία τής φαντασίας του, λέγοντες αϋτφ 
νά προσθετή «τα κάτωθι έκαστου αριθμού τό αριθμη
τικόν αύτοΰ συμπλήρωμα, δηλαδή τόν έλλείποντα αριθμόν 
διά ν ’ άποτελεση 9.

Υποθέσατε ήδη οτι τό πρόσώπον αύτό έγραψε τήν 
ύμάδα............. ·................................. .....................

"Ηδη θά πρόσθεση .................................. .. ..
Παρακαλίσατε έτερον νά γράψη κάτωθι ετε— 

φαν δμάδα, κατά φαντασίαν. 'Υποθέσατε οτι ι- 
γραψε. .. ...... ...........

'Ομοίως τό συμπλήρωμα................................
Παρακαλίσατε ειτα έτερον πρόσώπον νά πρά

ξη τό αυτό........... .......... . . ..
Συμπλήρωμα............  ................ .. ............... ..
Είπατε τότε νά πρόσθεση ταΰτα καί τό 

άθροισμα ε’σεται ό προαγγελθείς αριθμός σας .

Τα rpia έγχρωμα ποτήρια.
θέσατε έπί τίνος τραπέζης τρία ποτήριμ, και χύσατε 

. έντός ένος τούτων ίώδες έγχυμα, τό όποιον σχηματίζετε 
έκ βρασιλιανοΰ ξύλου (μπακάμι). θά μεταβληθή αμέσως 
είς λευκόν. -Χύσατε είτα αύτό έντός τοΰ δευτέρου ποτηριού 
καί θά γίνη έκ νέου ίόχρβυν. Χύσατε τέλος τούτο εντός τοΰ 
τρίτου ποτηριού καί θά μεταβληθή είς μελαν.

Τούτο κατορθοΰται άφοΰ πρότερον έκπλύνητε τό πρώτον 
ποτήριόν σας δι’όξους, τό δεύτερον διά διαλύσεως ποτάσσης 
καί τό τρίτον διά δυλύσεως στυπτηρίας, προσίχοντες ό
μως, ένα πρό εκάστης μετατοπίσεως τού έγχύματός σας 
άπό ποτηριού εις ποτήρεον άνάκινήτε τό περιεχόμενον.

Ή »Λταχ#ΛΠ06 Ααμπάζ.
Διαλύσατε άλας καί κρόκον (σαφράσι, ζαφορά) έντός οινο

πνεύματος καί μουβχεύσατε έντος τή; διαλύσεως ταύτης

9,364
0,635

29,997

τεμάχιον στυπείου, όπερ τοποθετείτε έπί τίνος λαμπάδος. 
’Ανάψατε τότε αυτήν και σβύσατε τά υπάρχοντα άλλα φώ
τα τοΰ δωματίου. Αί λίυκαί μορφαί τών παρισταμένων θά 
μεταβληθώσιν αμέσως είς πρασίνας καί τό ροδόχρουν τών 
χειλέων καί παρειών αύτών θά μεταβληθή είς βαθύ έλαιό- 
χρουν.

. Αί μαγιχαί π^αγγόπς.
Λάβετε δύο μικράς ξυλίνας ή πηλίνας πλαγγόνας ή καί 

έξ άλλης ουσίας, αίτινες νά φε'ρωσιν άνά μίαν μικράν όπήν 
εις τό στόμα καί θέσατε έντός μέν τής μιάς ολίγους κόκκους 
πυρίτιδος, έντός δέ τής έτέρας μικρόν τεμάχιον φωσφόρου.

Λάβετε τότε κηρίον, όπερ παρουσιάζετε πρό.τοΰ στόμα
τος, τοΰ φέροντό; την πυρίτιδα, ήτις άναπτομένη αμέσως 
θά σβύση τό κηρίον ειτα παρουσιάζετε τούτο έτι καπνίζον 
καί θερμόν πρό τοΰ στομίου τής ετερας πλαγγόνος καί θ’ 
άναφθη αμέσως διά μέσου τοΰ φωσφόρου.

Αοχιμή olrov.

Θέλετε νά μάθητε, έάν ό οίνος,· τόν όποιον πίνετε περιε- 
χη ύδωρ ;

Άπλουστάτη δοκιμή μανθάνει ήμϊν τοΰτο.
Λάβετε ποτήριον πλήρες οίνου, τό όποιον τοποθετείτε, 

πλησίον ετέρου κενού καί συγκοινωνήσατε ταΰτα διά βαμ
βακερής θρυαλλίδος ής τό έν άκρον βυθύζετε έντός τοΰ οίνου. 
Μετ’ ολίγον ή θρυαλλίς, μουσχεύεται δι’ ύγροΰ λευκού,όπερ 
διά τού 'βάμβακος διοχετεύεται κατά σταγόνας έντός τοΰ 
κενού ποτηριού, μέχρις δτου ό οίνος άπαλλαχθή εντελώς τοϋ 

υοατος.
Φ. Π.

eOaySH ——-

ΜίΊΣΑΙΚΟΝ ,ΧΑΡΙΤΟΣ

Ή Awnoivlg. — ’Αληθώς εΐοθε εις τέλειος κόλσξ, 
Κύριε!

Ό Kvpios.—Συγγνώμην, Δεοποινίς, είναι απολύτως 
αδύνατον τοΰτο, διότι, έάν oac έλεγον, ότι είσθε ωραία 
ώς άγγελος,ούχί ύμας,άλλά τόν άγγελον θά έκολάκευον.

Άκρον άωτον λεπτότητος καί φιλοτιμίας.
Διακοίνωοις ε»ς εφημερίδα.
« Πρός αποφυγήν παρείηγήσεως καί λυπηρών συνε

πειών, ό υποφαινόμενος δηλώ, ότι δέν ειυαι έγώ ©Ιωάν
νης Δ... ό άποκεφαλιοθείς έοχάτως κατάδικοί.»

Etc καθηγητής τής Φυσικής άποτυχων είς τό πεί
ραμά του.

— Ώσ βλέπετε, κύριοι, τίποτε δέν είδατε ακόμη, καί 
ό λόγος διά τόν όποιον δέν βλέπετε τίποτε, θά τόν 
ίδήτε βραδύτερου.

Σ,Πανία οταθερότης.
— Ό Νάρκισσος νυμφεύεται λοιπόν τήν Κορνηλίαν ; 
—Όχι, έμεινε πιστός είς τόν πρώτον του έρωτα. 
—Μπά, ήγάπα λοιπόν άλλην ;
_ Ναι...τήν μοναξιάν.

Οί μεμνηστευμένοι.
Αύτό·:. — Πίστευοόν με, ουδέποτε πρότερον ήγάπηοα.
Εκείνη.— Σε πιστεύω, τό παρατηρώ άπό τοψς τρό- , 

πους σου.

Δύο ρεπόρτερ συναντώμεντι έξωθι τής οικίας τοδπρο 
όλίγον άποθανόντος δημάρχου.

—Μήν ανέρχεσαι, αυτήν τήν στιγμήν άπέθανε.·
— Τό έμαθον, άλλά πηγαίνω νά μάθω πώς εΓναι...

V
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— Άφοΰ σοί λέγω άπέθανεν.
—Καλώς, αλλά πρέπει νά περιγράψωμέν καί τί φυσιο

γνωμίαν έχει.
—Νά σοί τό είπω καί αύτό Είναι πολύ λύπημένος.

ι Μεταξύ δύο αντιθέτων. . ‘ .
^νμηοΛιτινόμευο$.—~Τί φρονείς περί τών νέων υπουρ

γών ; , , , ·
’^ντεΛθλιτίυόμί»Ί>5.— Ότι είναι ανίκανοι άνθρωποι, 

ή μάλλον ικανοί νά διαπράίωοι τά πάντα.

r Νέος τις Κύριος εύ,ρεν έν τώ χορώ έρ.υθροϋν καλ-
; τοοδέτην, ον έίέλαάε διά χειρουργικόν επίδεσμον καί

έφώνηοεν άμέρως δεικνύων αυτόν:
—Βεβαίως, κάποιος ιατρός θά έλήσμόνησε τόν ασθενή 

του.
—Ή μάλλον κάποια νοσοκόμος, άπήντησεν άμέσωσ 

κυρία τις καί ήρπασε τόν καλτσοδέτην της.

. ΠΟΙΚΙΛΑ! ΓΝΩΜΑΙ

Ή σύγχυσις δηλητηριάζει τό αίμα. Ή έρις δηλητηριά
ζει το σώμα.

Άποκτ? τις πλούτον έκ τή; πλεοναζούσης ανάγκης, δό
ξαν δ’ έκ τής χρήσεως αύτοΰ.

Τήν ύγιείαν καί έλευθερίαν περιφρονοΰμεν, δταν τάς ε'χω- 
μεν, .αίσθανόμεθα οέ τήν ανάγκην αύτών,· όταν στερώμεθα 
τούτων.

Ευκολον μέν είναι πλήν δυσκόλως διατηρούμε*  τήν ύγιείαν 
καί ελευθερίαν ήμών.

“Οσον τά τέκνα ήλικιοΰνται καί ακμάζουν, κατά τοσοΰ- 
τον οί γονείς άδυνατοΰσι καί «ύχάριτες κατέρχονται είς τον 
τάφον.

Ό όρθώς σκεπτόμενος καί δυνάμενος νά προνοή καί έπι- 
νοή, λέγεται Λογικοί άνθρωπος. <

l Διά τής έπιμελείας άποκτ? τις 6,τι ποθεί έμφρόνως καί 
συνετώς. Διά τής υπομονής ο’ ανέχεται τά δυσάρεστα.

Ή προνοησία οίκονομεΐ τάς δυσχερείας, ή δέ έπινόησις 
εύρίσκει τά εύλογα καί συνετά μέσα τοΰ ζην.

Ή ηουφότης καί έπιπολαιότης καθιστά δυστυχείς καί 
έπιζημίους τούς έχοντας αξιώματα καί έξουσίας..

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ή τεχνητίι
Εύκόλως δύναταί τις καί χωρίς νά λάβη άνάγκην ειδι

κών εργαλείων νά έπιχειρήση περιεργότατον πείραμα σχη
ματισμού καταιγίδός καί παραγωγής βροχής. Εις έπιστη- 
μων βίλγος, μαθητής τοΰ Plateau περιγράφει ώς εξής τόν 
τρόπον.

» Άρκεϊ νά λάβη τις κοινόν ύάλινον δοχείον, βαυκαλίδα, ·. 

έκ τώ-J μετ αχειριζομίνων πρός διατήρησιν τών καρπών, 
ύποκρατήριον καί λίτρας τινάς άλκοολίου (οινοπνεύματος).

Χύσατε το οινόπνευμα «ν τώ δοχείφ, καλύψατε αύτό 
διά του ύποκρατηρίου και υψώσατε ταχέως τήν θερμοκρα- 
σίαν τοΰ ύγ^οΰ μέχρις 70 η 80 βαθμών· «τα os παύσατε 
άποτόμως ,την θερμανσιν καί έξετάσατ*  τά συμβαίνοντα.

Κατά την σχετικώς ολίγον ύψωμένην θερμοκρασίαν ταύ
την,-τό άλκοόλιον εξατμίζεται καί πληροί το έντόςτοΰ δο
χείου κενόν μεταξύ τοΰ ύγροΰ καί τοΰ καλύμματος, έπί 
τής επιφάνειας τοΰ όποιου μετ’ολίγον, ώς ψυχροτέρας τοΰ. 
ύγροΰ οδσης, συμπυκνοΰνται-σταγόνες έξ οινοπνεύματος.

’Επίσης ί> έν αύτη άήρ ψύχεται*  άλλ ’ ένώ κατά τήν 
επαφήν τοΰ ψυχρού ύποκρατηρίου οί άλκοολικοί ατμοί σχη
ματίζουν χονδράς σταγόνας, άΚτενες μετ ’ολίγον άποσπών· 
,τάι καί πίπτουσιν έν τφ βάθβι τοΰ αγγείου, άμα τή επαφή 
προς τά ψυχρά στρώματα τοΰ άέρος, οί άτμοί ούτοι συμπυ- 
κνοϋνται είς άπειρίαν μικρών άοράτων σταγονιδίων. Ουτω 
σχηματίζεται κατα πρώτον είδος ομίχλης καί ειτα άληθή 
νέφη .διατεθειμένα ·είς· κυματοειδή στρώματα·.

Αύτη είναι ή πρώτη φάσις. Μετ ’ ολίγον δέ το φαινόμε— 
νον λαμβάνει άλλην τροπήν.

Ό άηρ βαθμηδόν ψύχεται πλησίον τοΰ ύποκρατηρίου καί 
ή συμπύκνωσις γίνεται ταχύτερα’ άντι δέ νά σχηματίζον
ται λεπτότατα σταγονίδια έν τφ άέρι τοΰ δοχείου, α’ιωρού- 
μενα ύπο τής θερμότητος τών κάτω στρωμάτων, σχημα
τίζονται χονδρότερα ορατά, βραδέως κατερχόμενα πρός τά 
κάτω, όπου καί έξατμίζονταε. Γεννώνται ίέ τότε εν τοϊς 
μικροϊς τούτοις νέφεσι παραδοξότατοι μεταμορφώσεις.

Ειτα δέ, κατερχομένης βαθμηδόν τής θερμοκρασίας, 
τά κατώτερα στρώματα τοΰ άέρος μάλιστα τά γειτνιάζοντα 
πρός την επιφάνειαν τοΰ ύγροΰ, δέν έχουσι πλέον τήν δύνα- 
μιν νά θερμάνωσι τά σταγονίδια, άτινα πίπτουσιν έκ τών 
νεφών καί τά όποια μεταβάλλονται εις βροχήν.,

Τά σταγονίδια ταΰτα φαίνονται κατά πρώτον πίπτοντα 
βραδέως; ειτα ταχύτατα, μέχρις δτου τά νέφη τελείως έξα-■ 
φανισθώσιν. Τότε ή βροχή έχει καταπαύσει».

Φ. Π.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. ΛΙνιγμα.

Εΐμ*  ένα λουλουδάκι ζηλευτό.
Μ'άν τδνομά μου πράξης δυο φορές 

κι’ ώς πρέπει μέ τονίσης
Γίνομαι πέλαγο Ελληνικό ”
Τίσβαρες τότε θάχω συλλαβές 

Εύκόλως θά μέ λύσης.

1 5. Ερώτησες.

Πώς άπομακρυνόμεθα τής ήλικίας μας ;

6. ’Εφώΐησις.

Ποια «ινάι τα πέντε αξιώματα· πρός απόκτησιν εντίμου 
περιουσίας;

7. Έρώτηβε?.
( .

Ποια είναι τοΰ γάμου τα συστατικά κατ’ Άφροδίτην j

8· Ερώτησες.

01 σύζυγοι τδ πάλαι πώς έκάλουν τόν άνδράδελφον, τήν 
άνδραδέλφην και τήν νύμφην :

ί
i,Εχ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων Ά· Κωνσταντινίδου 4897.



Η ΦΥΣΙΣ

ΑΓΊΑΝ’ ΑΠ' ΤΟ ΒΡΑΧΟ

Ή Σοροκάδα φρέσκια μέ μανία, 
Χτυχφ τά χύματ " άγρια 'στα βράχια 
Kai γέρνει μέ πολλήν όρμή τά στάχυα, 
Ή αγριάδα της μαζεύεται 'στην παραλία.

Κόκκινα σύγνεφα βαθεια ’στη Αύσι
Άγριο θέαμα παρουσιάζουν
Τ' άγρια γυναιχόπεδα τρομάζουν
'ίϊςχαί αυτούς τούς Γέρο-Ναυτικούς έχει φοβίση.

“Εχουν γλώσσες των οί Γέροι δέση ;
Γιά τό πρωτοφανήσιμο σημάδι
Και τάζουν : αν γλυτώσουνε τόν "Αδη .· 
Χίλια χεργιά νά κάψουν ’στής Παναγιάς τη θέοι.

Ί3 Μάννες 'στη μεγάλη παραζάλη
Τάζουν μαλάμματα 'στην Παναγία
Νά στείλγ σέ βοήθεια τό Μεσαία 
Και ’στα ταξίματα ή μία ’ξεπερνφ την άλλη.

« Αέσποινά μου, γλύτωσε τό Γυιόμου
'Απ' την καταραμμένη σοροχάδα
Καί μέ πολύ μεγάλη γληγωράδα
Νό σου προσφέρω τό Νυφίκιο μανταλιό μου.υ 

« Χρυσή καί Μεγαλόχαρη Παρθένα,
Σώαε τό σύντροφό μ’ άπό τό χύμα,
Αιχό σου vdv ’ κάθε ’δικό μου χτήμα
“Αχ ! σώσέ τό τ’άγόρι μου ποϋ μοΰ ’μέιν’ ένα. η 

■ < __ ‘

Ή Παναγία πλούσιο Μοναστήρι
Έχει παρά πολλά χρόνια 'χτισμένο
Και μέ μεγάλα δώρα προικισμένο 
'Ηταν '’ατούς άμοιρους παρήγορο τσαντίρι.

Ψηλά'σέ βράχο απότομο στεκόταν 
Έβρόνταγαν συχνά σ' αυτό οί άνεμοι 
"Οποιος έχει μονάχος μείνη, τρέμει 
Προστάτρια τών ναυαγών ώνομαζόταν.

Α'.
I '

Ή Παναγιά χι' αυτή τήν ώρ ’ είχε γέμιση 
Άπό γυναίκες πλούσιες καί φτωχές αντάμα, 
Άπό τό στόμα κάθε μιας άχόυγες τάμμα 
Ήταν αυτή τήν ώρα ώμορφο τό έξωχκλήσι.

Έχει μια νεία χαροχαμέν’ είχ’άκουμπήσή 
Άποσταμμέν' άπ' τήν αντάρα καί τοκλάμμα· 
Τόν- πιό μεγάλο καταρράκτην ! άγριο πραμμα 
Απορούσε μέ τό δρόμο του γιά νά νικήσρ I

Τά μαύρα τά μαλλιά της κατασκορπισμένα, 
Γεμίζουνε τό σώμάτης άπ’ ώμορφάδα.
Μ άπελπισιάν ήτανε παραπεταμμένα.

'Στη σκοτεινιά της ή παρθενιχ^ά γλυχάδα 
Φαινόταν είς τά μάτια τ άλλοιθωριασμένα 
Κι’ είς τό λουσμένο πρόσωπο μέ κιτρινάδα.

Β'.

ΕΙνε στιγμές εις τή ζωή μας τή βασανισμένη
Ποΰ ή γλώσ' έν ω θέλει νά πή πολλά μένει δεμένη 
Κι ’ ή μαύρη κόρη 'στ ’ αψηλά τά μάτια της στηλώνη, 
Αναστενάζει, χΓ άρχισε ν.άτι νά πή . . · Βουρχόνει

» ’Ώ Παναγιά Μαρία δέσποινά μον
Κύττα τή μαύρη τή δική μ ’ όρφάνία
Ρίξε παρηγοριάν εις τα δεινά μου
Νά διαλαλώ τή χά^ί σου μέ περηφάνέια.

« Της μαύρης μου καρδιάς τά δόλια πάθη
Τά ξέρεις και γι ’ αύτό δέν σου τά λέγω
Κανείς βξ’ άπό σέ δέν τάχειμάθρ
“Αχ '· γιάτρευτα τής άμοιρης, γιά 'δες πώς χλαίγω !

Ή Παναγία τρίζει ξανατρίζει '
Τό Μοναστήρι γύρωθε-μαυρίζει.,
Ή Παναγιά ποιόν τάχα φοβερίζει ;
Άπό δάιμόνους τάγμα μή ξεπροβοδΐζρ ;

Γ.

Ή ’μέρα γλύκανε τό χϋμα ησυχάζει
Ύήν Ήμερη Φύσι κανείς δέν ταράζει
Μόν' ίνα σώμα εινε πσ,ραπεταμμένο 
Καί μέσα ’στούς βράχους γ’ά χαλά σφηνωμένο.

Μέ τό κολύμπι, πολεμούσε να γλυτώσρ 
Γιά ναΰρι/ αύτήν όπου τήςεΐχ' άγάπη τόση.

Τό κύμα μ’ άπαλότη τόν γλυχοφιλεϊ
Καί κάτι μέσ’ τ' αυτί του τοΰ κρυφομιλεΐ.

. Δ'.· ;

Τά μαύρα σύγνεφα 'σκορπίστηκαν και πάνε 
Ήρθανε τή} Μαργιώς τό σύντροφο νά φάνε !
Τά σύγνεφα 'σάκ άπό πούπουλο φτιασμένα
’Εδώ χι ’ έχει', 'ναι τώρα κατασκορπισμένα.

Σέ λίγο βλέπω μέσα ’στον Ιδιο βράχο κάτι
Ποϋ τό κορμί παρατηρούσε μ ' άγριο μάτι
Αέν πρόλαβακαλά νά 'δώ τ’εινε τί τρέχει 
Ή θάλασσα χΓ άλλο κορμί τώρα κατέχει ....

Είν' όμως άλως διόλου τώρ’ ημερωμένη
Γυναίκα 'στην αγκάλη της εινε πεσμένη ...

Αέν τήνε βλάπτει μοναχά τή γλυχοπαίρνει
Καίμε τά χύματ' άπαλά απαλά τή δέρνει 
Ώς πόϋ ξεγλύστρησε 'στό πέλαγος σάν χέλι 
Κλέφτης τοϋ κλέφτη τό κακό ποτέ δέν θέλει. ....

Άπό τόν Πηραιά

•Άγγίλοί Λ. Χ<φν20?·


